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Maria Otávia Villa empresta sua colaboração 
filantrópica (além da profissional) ao Voluntariado 
Feminino de Ação Social de nossa Santa Casa per-
tencendo á equipe que programa Tarde de Chá para 
31 dêste mês. 

Da matemática ao amor 
Ciência exata, ciência de números, agora, nes-

te caso, também ciência do amor, onde Cupido fez 
alguns cálculos e não deu nenhuma possibilidade ou 
margem de dúvidas . . . Êle, professor de matemáti-
ca natural de Pirassununga, ela uma estudante tam-
bém de matemática em nossa cidade. Ambos hoie. 
às 18 horas, estarão aos pés do altar da Igreja de 
São José em Ribeirão Prêto para o sim à uma vida 
comum. O noivo, Luiz Henrique Seigner e ela Re-
gina Bueno Junta. A lua de mel do novo casalzinho 
será aqui mesmo em nossa cidade: — há aulas pa-
ra ambos e existe a matemática-ponto de conver-
gência exata entre estes dois jovens que se casam, 
hoje. 

Danilo - o chefe 
Por oficialização do Prefeito Nogueira, o sim-

pático. cordial e atencioso Prof. Danilo Menezes 
acaba de ser definitivamente nomeado para o cargo 
de Chefe de Gabinete do Prefeito^ em nosso Palácio 
Rio Branco. 

0 . 
Talvez nem mesmo a própria Odila Mestriner 

esteja sabendo que o Banco Itaú América de São 
Paulo,, em sua magnifica instalação na capital do 
estado ostenta, em quase todas as salas de diretoria, 
quadros de sua autoria. Pelo percebido, nossa Odi-
la tem um tremendo cartaz (aliás, justíssimo e 
merecido) com os diretores paulistanos do Itaú 
América, apreciadores incondicionais de suas obras 
magníficas. ( 

Xombate ao câncer"' ...j., 
Reuniu-se no apartamento de Marina Forjaz, 

Presidente da Associação Feminina de Combate ao 
Câncer, senhoras de nossa sociedade que levam a-
vante a bandeira coníra o mal do século, em nossa 
cidade e região. A primeira reunião, de caráter ofi-
cial. pôz em pauta o trabalho a ser desenvolvido du-
rante este ano para beneficiar aquele hospital cujo 
corpo médico se dedica a erradicar o terrível mal. 
Ninguém, por certo, desconhece que "anima e euo-
re" do Hospital do Câncer, em São Paulo, é aquela 
fabulosa mulher que se chama Carmem Prudente 
Corrêa. • 

Noticia incompleta 
Infelizmente não estava em casa quando dr. 

Romero chegou para formular o convite. Depois, por 
recado incompleto, fiquei sabendo que a fabrica de 
calçados Seixas abriu uma enorme loja de sua boni-
ta produção cã pelos altos da cidade- O convite pa-
ra uma visita, f ica dependendo tão somente de vol-
tar a comunicar-se comigo. Romero, manda lá o 
endereço que nós iremos tomar um cafézinho na lo-
ja nova, tá? 

Na hora H, ninguém 
Geni Machado e sua etjuipe de damas ribeirão-

pretanas- que está programando com 'muito cuida-
do o jantar black-tie para o Centro Espirita Fé, Es-
perança e Caridade de Mariano Custódio, tem a fir-
me determinação de não permitir a venda de in-
gressos à porta da Recreativa naquela noite. Está 
pautado e grifado que à ultima hora não serão ven-
didas adesões para não haver inconvenientes na 
organização já planejada. E estão também satisfei-
tíssimas porque a venda de convites está se desen-
volvendo fabulosamente, com a sociedade ribeirão-1 

pretana aderindo in totum. 

Domingo íem circo e paraguedisias 
Amanhã é dia domingueiro. Domingo é sim-

plesmente um grande dia, para a infância porque o 
papai e a mamãe estão em casa para darem-se aos 
filhos. E amanhã tem circo e paraquedistas na ci-
dade porque a equipe do Aeroclube de São Carlos, 
instruída pelos monitores José Carlos e Eucaricic, 
dará um espetáculo que fará, temos certeza, a ale-
gria da garotada. Domingo bom de verdade não é 
mesmo pinguinho de gente? 
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0 chapéu 
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vem a Ribeirão Prêto. Waldik Soriano. um car̂ a meio 
esquisito que tem mania; de cantar tangos e distri-
buir chapéus, estará na Cava do Bosque em. abril, 
dia 15 para um show. Seria bom prevenir Waldiek 
do tamanhão da Cava do Bosque e do número de , 
pessoas que cabem ali para que se previna de cha-
péus paía íawer-saa.ftu^promoçâezíflfta . . . 


